
اخالق مداری باید از شاخصه های 
 برجسته مسئوالن باشد
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بار سنگین زنده ماندن
خوراکی ها سنگین ترین هزینه زندگی خانوارها

چهار طرح راهداری در 
منوجان به بهره برداری رسید

وزیر نیرو: قطعی برق را در 
سال های آتی به صفر می رسانیم

آغاز برداشت پسته 
از باغ های استان کرمان

3

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان 
گفت: برداشت پسته از ۲۱۲ هزار هکتار از باغ های 

پسته استان کرمان آغاز شده است. مهدی لطفعلی زاده مدیر باغبانی سازمان 
جهاد کشاورزی استان کرمان با اشاره به آغاز برداشت پسته از باغ های پسته 
استان، گفت: برداشت پسته از شهریور آغاز شده است و تا اواخر مهرماه در استان 
ادامه دارد.او سطح زیر کشت پسته استان کرمان را ۲۱۲ هزار هکتار عنوان کرد.
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 چهار طرح راهداری در منوجان با اعتبار ۳۴۰ 
میلیارد ریال اعتبار با حضور نماینده مردم پنج 
شهرستان جنوبی استان کرمان در مجلس شورای 

اسالمی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان و 
فرماندار این شهرستان به بهره برداری رسید.مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای جنوب استان کرمان در آیین بهره برداری از چهار طرح راهداری در 
شهرستان منوجان افزود: طرح تعریض و بهسازی محور چاه حسن به حسین 
آباد و همچنین بهسازی و تعریض ابنیه این محور با اعتبار ۵۹ میلیارد ریال، 

عملیات خاکی و آسفالت با اعتبار ۱۴۰ میلیارد ریال انجام شد.

وزیر نیرو گفت: باید پروژه هایی را با مشارکت 
سرمایه گذاران، مصرف کنندگان عمده صنایع انرژی بر 

و خود دولت اجرا کنیم که در سال های آتی نگرانی قطعی برق را در بخش های 
مختلف مصرف به صفر برسانیم.به  گزارش ایسنا، علی اکبر محرابیان روز گذشته 
در حاشیه بازدید از شرکت مدیریت شبکه برق ایران و مرکز راهبری شبکه برق 
کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: صنعت برق در کشور صنعتی بالنده است 
که دو ویژگی بسیار مهم دارد. ویژگی اول توسعه و گسترش بسیار مناسب در 
طول سال های پس از انقالب بوده و ویژگی دوم این است که به طور کامل در این 

صنعت مستقل و صاحب سبک هستیم.

صفحه2را 
بخوانید

صفحه 3 را 
بخوانید

سرمایه کشاورزان سرمایه کشاورزان 
با توفان رفتبا توفان رفت

تومــان  500 قیمــت              1400 شــهریور   9 سه شــنبه         1054 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

رویداد "استان آپ" با اولویت استان رویداد »استان آپ« با اولویت استان کرمان برگزار می شود
 کرمان برگزار می شود

مرضیـه قاضـی زاده | کاغذ وطن- شـاخص قیمـت مصرف 
کننـده در مـرداد 1400 نشـان می دهد کـه باز بیشـترین 
افزایـش قیمـت در گـروه خوراکی هـا بـوده. نرخ تـورم کل 
کشـور در مرداد ماه 1400 برابـر 45.2درصد اسـت. اما هر 

خانواری دهـک اولی بـرای تامیـن هزینه خـورد و خوراک 
در مرداد همیـن سـال 59.1درصد نسـبت به مرداد سـال 
قبل هزینه بیشـتر پرداخته.این در حالی اسـت کـه درآمد 
خانوارها متناسـب بـا این تورم و یـا حتی خط فقـر افزایش 

نیافتـه؛ بـه طـوری کـه براسـاس اطالعـات بانـک مرکزی 
خانوارهـای ایرانی در سـال 98 نسـبت به سـال 90 حدود 
34 درصـد یعنـی یک سـوم درآمد سـرانه خود را از دسـت 

داده انـد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان گفت: اخالق مداری 
و تربیت دینی در رفتار و دوران مسئولیت مسئولین باید برجسته تر 
از بخش های دیگر باشد.حجت االسالم و المسلمین حسن علیدادی 
سلیمانی در مراسم گرامیداشت شهدای دولت در موزه شهید 

باهنر کرمان با اشاره به چرایی برجسته شدن برخی از شخصیت ها در 
نگاه دینی به ویژه در نظام جمهوری اسالمی اظهار کرد: آنچه در نگاه 
دینی ما شخصیت ها را شاخص و الگو می کند روحیه و رویه ستودنی 

حاکم بر روح و روان آن شخصیت است .

مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و 
شکوفایی از اجرای طرح “استان آپ” در قالب 
رویداد دوشنبه های استارت آپی خبر داد و 
گفت:این طرح به انتقال جریان جذب سرمایه 

در طرح های استانی کمک خواهد کرد.
 مصطفی بغدادی در بیست و هشتمین رویداد 
آنالین دوشنبه های استارت آپی با موضوع 
“صنایع غذایی” که در محل صندوق نوآوری و 
شکوفایی برگزار شد،این صندوق را نهاد مالی 
اکوسیستم نوآوری کشور توصیف کرد که تا به 
امروز بیش از ۷۰ طرح و برنامه و خدمت متفاوت 
در این زمینه برای مخاطبان مستقیم آن که 
موسسات و شرکت های دانش بنیان هستند، 
تعریف شده است.او با تاکید بر اینکه امروز 
اکوسیستم نوآوری کشور فقط دربرگیرنده 
شرکت های دانش بنیان نیست، خاطر نشان کرد: 
بخش بزرگی از این اکوسیستم را استارت آپ ها 
و مجموعه های فناوری که در پارک ها مستقر 
هستند تشکیل می دهند و در صندوق نوآوری 
و شکوفایی سعی شده ابزارها و شیوه هایی 
برای حمایت مالی از این اعضا با کمک معاونت 
سرمایه گذاری توسعه پیدا کند که از آن جمله 
می توان به ابزار “هم سرمایه گذاری” اشاره کرد.

بغدادی افزود:خدمات “هم سرمایه گذاری” 
هم از طریق سرمایه گذاری از طریق عامالن 
صندوق نوآوری و شکوفایی مانند صندوق های 
پژوهش و فناوری،هم از طریق صندوق های 
جسورانه بورسی و هم از طریق شتابدهنده ها 
به عنوان یکی از سرویس های به نسبت جدید 

صندوق نوآوری صورت می گیرد.
مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و 
شکوفایی با بیان اینکه اینها ابزارهایی هستند 
که ما سعی می کنیم به واسطه یک جزء دانش 
بنیان خدماتمان را به بقیه اجزای غیر دانش 
بنیان اکوسیستم مثل استارت آپ ها برسانیم، 
یادآور شد: در عین حال این مزیت را دارد که 
صندوق نوآوری به صورت یک VC مستقیم، 
وارد اکوسیستم نشود و تعادل بازار مالی را 
به عنوان یک صندوق که توان مالی بیشتری 
به نسبت سایر صندوق های کشور دارد، 
بهم نزند.عالوه بر آن این روش حمایتی، به 
معنای “شرکت داری” نیست، بلکه از طریق 
عامالن، طرح های جذاب و مناسب تامین مالی 
می شوند بدون آنکه استارت آپ ها بخواهند 
شریک دولتی به مجموعه سرمایه پذیر بخش 
خصوصی تحمیل شود.او یادآور شد:برای 

اینکه خود این طرح ها مخاطبان مناسب خود 
را پیدا کنند و همچنین برای ایجاد ارتباط 
مناسب میان صندوق ها و شتابدهنده ها و 
“دوشنبه های  استارت آپ ها،برنامه های 
استارت آپی” پیاده سازی شد. دوشنبه های 
استارت آپی یک بستر و یک پلتفرم “بهم رسانی” 
عمدتا  می شود  سعی  آن  طی  که  است 
استارت آپ هایی که دوره شتابدهی را به پایان 
رسانده اند،محصول قابل عرضه دارند و یا نیاز به 
جذب سرمایه بیشتر دارند را به سرمایه گذارانی 
که عالقه مند به سرمایه گذاری در این طرح ها و 

استارت آپ ها هستند، معرفی کنیم.
بغدادی خاطر نشان کرد: بر این اساس تاکنون 
۲۷رویداد دوشنبه استارت آپی را برگزار کردیم 
که بیش از ۱۸۰ تیم را میزبان بودیم و بیش 
از ۴۷۰۰ مخاطب حضوری و آنالین در این 
رویداد حضور داشتند. عالوه بر آن برای ۴۴ تیم 
توانستیم ۳۶۰ جلسات B۲B برگزار کنیم و ۱۶ 
تیم نیز موفق شدند ۴۸ میلیارد تومان جذب 

سرمایه داشته باشند.
به گفته او در حال حاضر ۱۴ تیم در حال 
مذاکرات نهایی هستند برای اینکه حدود ۲۹ 

میلیارد جذب سرمایه دیگر داشته باشند.

بغدادی با بیان اینکه رویداد امروز بیست و 
هشتمین رویداد دوشنبه های استارت آپی 
است که برگزار شده است، ابراز امیدواری 
کرد که ۷ تیم حاضر در آن، طرح های صنایع 
غذایی خود را ارائه دهند و بتوانند سرمایه الزم 

را جذب کنند.
او با اشاره به اینکه در رویدادهای گذشته 
۴۰ درصد از تیم های حاضر در دوشنبه های 
استارت آپی خارج از استان تهران بودند،ادامه 
داد: بنابراین مقرر شده است که رویداد 
“دوشنبه های استارت آپی” در خارج از تهران 
با اولویت استان های کمتر برخوردار نیز برگزار 
شود تا جریان جذب سرمایه به این استان ها نیز 
منتقل شود.مدیر توسعه اکوسیستم صندوق 
نوآوری و شکوفایی از برنامه ریزی برای اجرای 
طرح “استان آپ” در سال جاری خبر داد و 
یادآور شد: اجرای این طرح با میزبانی پارک های 
علم و فناوری استان ها آغاز شده است که 
متاسفانه با پیک پنجم کرونا همزمان شده و 
امیدواریم با پایان این پیک این طرح را در استان 

کرمان به عنوان اولین رویداد شروع کنیم.
او استان های قزوین و سمنان را از دیگر 
استان هایی نام برد که رویداد “استان آپ” در 
آنها برگزار می شود و ابراز امیدواری کرد که تا 
نیمه پاییز این رویداد برگزار شود و استان های 

دیگر نیز در اولویت خواهند بود.

صنـدوق  اکوسیسـتم  توسـعه  مدیـر 
طـرح  اجـرای  از  شـکوفایی  و  نـوآوری 
"اسـتان آپ" در قالـب رویـداد دوشـنبه های 
اسـتارت آپی خبـر داد و گفـت: ایـن طـرح 
در  سـرمایه  جـذب  جریـان  انتقـال  بـه 
 طرح هـای اسـتانی کمـک خواهـد کـرد.
به گزارش ایسـنا، مصطفی بغدادی در بیسـت 
و هشـتمین رویـداد آنالیـن دوشـنبه های 
اسـتارت آپی بـا موضـوع "صنایـع غذایـی" 
کـه در محـل صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی 
برگـزار شـد، ایـن صنـدوق را نهـاد مالـی 
اکوسیسـتم نـوآوری کشـور توصیـف کـرد 
کـه تـا بـه امـروز بیـش از ۷۰ طـرح و برنامه و 
خدمت متفـاوت در این زمینه بـرای مخاطبان 
مسـتقیم آن کـه موسسـات و شـرکت های 
 دانـش بنیـان هسـتند، تعریـف شـده اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه امـروز اکوسیسـتم 
نوآوری کشـور فقـط دربرگیرنده شـرکت های 
دانش بنیان نیسـت، خاطرنشـان کـرد: بخش 
بزرگـی از ایـن اکوسیسـتم را اسـتارت آپ ها 
و مجموعه هـای فنـاوری کـه در پارک هـا 
مسـتقر هسـتند تشـکیل می دهنـد و در 
صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی سـعی شـده 
ابزارهـا و شـیوه هایی بـرای حمایـت مالـی از 
ایـن اعضا  بـا کمـک معاونت سـرمایه گـذاری 
توسـعه پیـدا کنـد کـه از آن جملـه می تـوان 
 بـه ابـزار "هـم سـرمایه گـذاری" اشـاره کـرد.
بغدادی افـزود: خدمـات "هم سـرمایه گذاری" 
هـم از طریـق سـرمایه گـذاری از طریـق 
عامـالن صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی ماننـد 
هـم  فنـاوری،  و  پژوهـش  صندوق هـای 
از طریـق صندوق هـای جسـورانه بورسـی 
و هـم از طریـق شـتابدهنده ها بـه عنـوان 
یکـی از سـرویس های بـه نسـبت جدیـد 
می گیـرد. صـورت  نـوآوری   صنـدوق 
مدیـر توسـعه اکوسیسـتم صنـدوق نـوآوری 
و شـکوفایی بـا بیـان اینکـه اینهـا ابزارهایـی 
هسـتند کـه مـا سـعی می کنیـم بـه واسـطه 
یـک جـزء دانـش بنیـان خدماتمـان را بـه 
بقیـه اجـزای غیـر دانـش بنیـان اکوسیسـتم 
مثـل اسـتارت آپ هـا برسـانیم، یـادآور شـد: 
در عیـن حـال ایـن مزیـت را دارد کـه صندوق 
نـوآوری بـه صـورت یـک VC مسـتقیم، وارد 
اکوسیسـتم نشـود و تعـادل بـازار مالـی را بـه 
عنوان یـک صندوق کـه تـوان مالی بیشـتری 
بـه نسـبت سـایر صندوق هـای کشـور دارد، 
بهـم نزند. عـالوه بـر آن ایـن روش حمایتی، به 
معنای "شـرکت داری" نیسـت، بلکـه از طریق 
عامـالن، طرح هـای جـذاب و مناسـب تامیـن 
مالـی می شـوند بـدون آنکـه اسـتارت آپ ها 
بخواهند شـریک دولتی بـه مجموعه سـرمایه 
شـود. تحمیـل  خصوصـی  بخـش   پذیـر 

وی یادآور شـد: بـرای اینکـه خود ایـن طرح ها 
مخاطبـان مناسـب خـود را پیـدا کننـد و 
همچنیـن بـرای ایجـاد ارتبـاط مناسـب میان 
صندوق هـا و شـتابدهنده ها و اسـتارت آپ ها، 
برنامه های "دوشـنبه های اسـتارت آپی" پیاده 
سـازی شـد. دوشـنبه های اسـتارت آپی یـک 
بسـتر و یـک پلتفـرم "بهم رسـانی" اسـت کـه 
طی آن سعی می شـود عمدتا استارت آپ هایی 
کـه دوره شـتابدهی را بـه پایـان رسـانده اند، 
محصـول قابل عرضـه دارنـد و یا نیـاز به جذب 
سرمایه بیشـتر دارند را به سـرمایه گذارانی که 
عالقه منـد به سـرمایه گـذاری در ایـن طرح ها 
 و اسـتارت آپ ها هسـتند، معرفـی کنیـم.

بغـدادی خاطـر نشـان کـرد: بـر ایـن اسـاس 
تاکنـون ۲۷ رویـداد دوشـنبه اسـتارت آپی را 
برگـزار کردیم که بیـش از ۱۸۰ تیـم را میزبان 
بودیـم و بیـش از ۴۷۰۰ مخاطـب حضـوری و 
آنالین در ایـن رویداد حضور داشـتند. عالوه بر 
 B۲B آن برای ۴۴ تیم توانسـتیم ۳۶۰ جلسات
برگـزار کنیـم و ۱۶ تیـم نیـز موفق شـدند ۴۸ 
 میلیـارد تومان جذب سـرمایه داشـته باشـند.
به گفتـه وی در حـال حاضـر ۱۴ تیـم در حال 
مذاکرات نهایی هسـتند برای اینکـه حدود ۲۹ 
 میلیـارد جـذب سـرمایه دیگر داشـته باشـند.
بغـدادی بـا بیـان اینکـه رویـداد امـروز 
بیسـت و هشـتمین رویـداد دوشـنبه های 
اسـتارت آپی اسـت کـه برگـزار شـده اسـت، 
ابـراز امیـدواری کـرد کـه ۷ تیـم حاضـر در 
آن، طرح هـای صنایـع غذایـی خـود را ارائـه 
 دهنـد و بتواننـد سـرمایه الزم را جـذب کنند.
وی با اشـاره بـه اینکـه در رویدادهای گذشـته 
۴۰ درصـد از تیم هـای حاضر در دوشـنبه های 
اسـتارت آپی خـارج از اسـتان تهـران بودنـد، 
ادامـه داد: بنابرایـن مقـرر شـده اسـت کـه 
رویـداد "دوشـنبه های اسـتارت آپی" در 
خـارج از تهـران بـا اولویـت اسـتان های کمتر 
برخـوردار نیـز برگـزار شـود تـا جریـان جذب 
 سـرمایه بـه ایـن اسـتان ها نیـز منتقـل شـود.
مدیـر توسـعه اکوسیسـتم صنـدوق نـوآوری 
و شـکوفایی از برنامـه ریـزی بـرای اجـرای 
طـرح "اسـتان آپ" در سـال جـاری خبـر داد 
و یـادآور شـد: اجـرای ایـن طـرح بـا میزبانـی 
پارک هـای علـم و فنـاوری اسـتان ها آغـاز 
شـده اسـت کـه متاسـفانه بـا پیـک پنجـم 
کرونـا همزمـان شـده و امیدواریـم بـا پایـان 
ایـن پیـک ایـن طـرح را در اسـتان کرمـان 
 بـه عنـوان اولیـن رویـداد شـروع کنیـم.
وی اسـتان های قزویـن و سـمنان را از دیگـر 
اسـتان هایی نام بـرد که رویـداد "اسـتان آپ" 
در آنهـا برگزار می شـود و ابـراز امیـدواری کرد 
که تـا نیمـه پاییـز ایـن رویـداد برگزار شـود و 
اسـتان های دیگر نیـز در اولویت خواهنـد بود.

 در سوگ فرزانگی
منصور علیمرادی

یادداشت مهمان

در این ایام که درگیِر گذراِن گرانباری  
»کرونا« هستم، دو تِن دیگر از دوستان 
فرزانه ام به همین بالی نابهنگام رفته 
اند. و به گفته ی پیر بیهق:" البته که ما 
را هم بر اثر ایشان بباید رفت." دو بی 
قرین و بی جایگزین:  »مصطفی آزادی« 
و  »حمید شهریاری.« و من به جای 
نوشتن داستان، در این روزهای کرونایی، 
روایتگر و مرثیه نویس مرگ دوستان 
 اهل تشخیص و تدبر و رو به زوالم.

 مصطفی آزادی مردی بود به قول بیهقی:  
»کافی و دریافته.« مردی اهل گفت 
و ُلفت، اهل مجالست و موانست. اهل 
 سفره، صاحب رفاقت و نجابت و شرافت. 
به لفظ جنوبی ها سیرصحبتش نمی 
شدی از بس که شیرین و دلنشین حرف 

میزد. 
در نشست و برخاست  بدیل نداشت، 
اهل آداب و ادب بود و من به شخصه 
چه چیزها که یاد نگرفتم در محضر آن 
خواجه، که َنقلش ُنقل بود و سینه اش 
 مخزنی بی کران از فرهنگ شفاهی. 
بر دلم نماند، که روزهای آخِر احتضار  
سخت  بزنم،  حرف  هرازگاهی  او  با 
دلتنگ همسر مرحومش بود و بی نای 
و توان. و دفعه ی سوم که زنگ زدم 
تلفنش جواب نداد و فهمیدم ای داد، 
 آن مرد الیق،  برای ابد بار سفر بربست. 
 آن خواجه رفته بود، با آبشخور بی کرانی از 
دانش شفاهی و لطف در آداب همنشینی 
که دیگر کم پیدا می شود در این روزگار. 
بسیاری از قصه های شفاهیش را ضبط 
کرده ام با صدای نازنین خودش، و دو سه 
تا از دلکش تریِن آن داستان های شگفت 
را در مجموعه ی  »افسانه های مردمان 
حوزه هلیل« آورده ام. با همان بافتار روایی 
خودش و  نام و زندگی نامچه ای از  او. کتاب 
"قلعه سموران" را بر اساس یکی از قصه های 
او نوشتم و دو سه تا از شعرهایش را هم در 
مجموعه ی شعر "شروگ ماه" چاپ کردم 
که جدای از غنای ادبی، گنجینه ای از واژه 
های کهن به لسان و لفظ  »نودژی« اند، به 
 عنوان گونه ای از زبان های جنوب کرمان. 
قرار من و مرحوم آزادی بر این بود که نوحه 
های قدیمی را در محضر آن خواجه ضبط 
کنم و نسخه های  »َسرَرسی« تعزیه را هم. 
که کار بسیاِر من در تهران و مرگ او امان 
نداد و به جوانی به سرای باقی رفت، و البته 
که به فرمایش بیهقی:  »با قضا مبالغت نرود. 
 مرگ نشسته بود و  کار خویش می کرد.«

روان شریفش شاد.
اما حمیِد جوان، که در جوانی تاریخ مکتوب 
و شفاهی سرزمین ما بود.هیچ کدام از ما 
مدعیان  »فرهنگ پژوهی« دانش او را 
نداشتیم. هرچند گویا ما جنوب کرمانی ها را 
چندان به دانش گذشته و گذشتگان نیازی 
نیست. مردی ساده که دریایی از دانِش 
پیچیده در تاریخ و فرهنگ ما بود، زحمات 
روزنامه نگاریش به کنار.  چاپ کتابهایش 
را هم ندید و ندیده هم انگاشته شد، حتی 
از سوی ما اهل قلم که قدمی برای او 
 برنداشتیم و البته  از فردا که با خبر است؟ 
 چه بخواهیم و چه نخواهیم حمید و 
مصطفی در حافظه فرهنگ و تاریخ ما 
برای ابد خواهد ماند، فرداروز کوچه ها 
و خیابان ها به نامشان خواهند کرد 
خواهند  زنده  هایشان  نوشته  در  و 
بزرگ:   فردوسی  فرمایش  به  که  بود 
راست.«  مرگ  تن  که  باید  نام   »مرا 
حمید یگانه بود، چنان که یگانه زیست و 
مرگ او، تنها مرگ یک شخص عادی نبود 
 که:  »مرگ این مرد  نه کاریست ُخرد.«
مورد  در  اطالعات  آنهمه  مخزن   
گذشته ما بود و صد حیف که آنهمه 
دانش با تن و ذهن او به خاک رفت و 
نرود.  مبالغت  قضا  با  که:   دریغادریغ 

خداوند مهربان روانش را بیامرزد.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

افت قیمت محصوالت کشاورزی در حالی بسیاری از کشاورزان 
را با چالش جدی مواجه کرد که آخرین محصول سال آبی جاری 

نیز نتوانست مشکلی از کشاورزان رفع کند.
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کاغذ اقتصادیکاغذ استان

بهره برداری از پروژه های 
عمرانی و ورزشی در باغین 

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـهرداری باغیـن، طی مراسـمی 
سـالن ورزشـی رزمی انفـرادی شـهرداری باغیـن و آسـفالت و 

جدول گـذاری معابـر شـهر افتتـاح شـد.
در این مراسـم شـهردار باغیـن گفـت:در هفته دولـت به همت 
شـورای اسـالمی شـهر و تـالش مجموعـه شـهرداری باغیـن، 
پـروژه احـداث سـالن ورزشـی سـپهبد شـهید حـاج قاسـم 
سـلیمانی بـه مسـاحت 5۷۶ مترمربع بـا اعتبـاری بالـغ بر 1۷ 
میلیارد ریـال ویژه ورزشـهای انفرادی و رزمی،  پروژه آسـفالت 
معابـر با اعتبـار 35 میلیـارد ریال بـه متـراژی بالغ بـر 54 هزار 
مترمربـع و 10 هـزار مترطـول پـروژه جدولگـذاری در سـطح 
معابـر شـهر باغین بـا اعتبـار ۶ میلیارد و سـیصد میلیـون ریال 

بـه بهره بـرداری رسـید.
وحیـد محمدپور اظهار داشـت: امروز کـه جامعه ما بـا معضالت 
اجتماعـی زیـادی روبـرو اسـت، توجـه بـه چگونگـی پرکـردن 
اوقات فراغـت جوانـان و نوجوانـان و توسـعه فضاهای ورزشـی 
حائز اهمیت اسـت و بسـیار خوشـحالیم که در این راستا سالن 

ورزشـی شـهرداری به بهـره برداری رسـید.
او عنوان کـرد: بوسـتان شـهروند شـهر باغیـن نیز با مسـاحتی 
بالـغ بـر 3000 مترمربع بـا هزینـه ای بالغ بـر 8 میلیـارد ریال 
از محـل اعتبـارات داخلـی بـا پیشـرفت فیزیکـی 90درصد در 
حال سـاخت اسـت و بزودی بـه بهـره بـرداری خواهد رسـید.

 پـس از مراسـم طـی بازدیـد مسـئولین، عملیـات شـروع بکار 
سـاخت و تکمیـل بوسـتان دانشـجو شـهر باغیـن با مسـاحتی 
بالـغ بـر 5000 مترمربـع بـا اختصـاص اعتبـاری بالـغ بـر 30 

میلیـارد ریـال در دسـتور کار شـهرداری قـرار گرفـت.
همچنیـن در بازدیـد از زمیـن چمـن فوتبـال شـهر باغیـن و با 
پیگیری دکتر زاهـدی نماینده مـردم کرمـان و راور در مجلس 
شـورای اسـالمی، مقرر شـد این زمین بـا اختصـاص اعتبار 10 
میلیـارد ریال توسـط اسـتاندار، 20 میلیـارد ریـال از اعتبارات 
اداره کل ورزش و جوانـان و ۶ میلیـارد ریـال از محـل اعتبارات 

شـهرداری باغین تکمیـل و راه اندازی شـود.

 دوربین های ثبت تخلف کرمان 
هوشمند شدند

سرپرسـت پلیـس راهـور اسـتان کرمـان از هوشـمند شـدن 
دوربین های ثبـت تخلف درون شـهری کرمان خبر داد.سـرهنگ 
امیـر معین الدینی در نشسـت خبـری در رابطه با هوشمند شـدن 
دوربین هـای ثبت تخلفات درون شـهری گفت: سـامانه هوشـمند 
ثبت تخلف از امـروز راه اندازی شـد و کـد پلیس بـه آن اختصاص 
یافته و الزم نیسـت شـخصی بـه عنوان اپراتور در پشـت سیسـتم 
خودروهـای عبـوری را رصـد کند.معین الدینـی افزود: بـا 
متصل شـدن دوربین هـای سـطح شـهر بـه سـامانه هوشـمند 
ثبـت تخلـف و تنظیـم تخلفـات بر اسـاس محـل قرارگیـری آن 
دوربیـن هیـچ خودرویـی از دیـد دوربیـن جـا نمی مانـد و در 
صـورت جریمه شـدن،پیامک آن را بـه صـورت خـودکار دریافـت 

خواهند کـرد.
او بـا بیـان اینکـه حدود80دوربیـن در سـطح شـهر وجـود دارد، 
تشـریح کرد: قباًل ایـن دوربین هـا توسـط همـکاران رصد می شـد 
و گاهـی اوقـات یـک نفـر نمی توانسـت چنـد دوربیـن را رصـد 
کنـد ولـی اکنـون بـا متصـل شـدن دوربین هـا بـه فیبر نـوری و 
هوشمند شـدن از حالت دسـتی خـارج شده اند.سرپرسـت پلیس 
راهـور اسـتان کرمان اظهار کرد: بـا هوشمند شـدن دوربین هـا 
همکارانمـان کـه بـه عنـوان اپراتـور پشـت مانیتورهـا بودنـد در 
بخش دیگـری نیـاز بـه خدمت رسـانی بـه مردم بـود مشـغول به 
فعالیـت شـده اند و دوربین هـای کنتـرل 24 سـاعته تخلفـات را 

ثبـت می کننـد.
سرعت غیرمجاز در صدر تخلفات راهنمایی و رانندگی

معین الدینی با اشـاره به اینکه تمـام تالش ما در راسـتای انضباط 
ترافیکـی و رضایتمندی افراد اسـت، گفت: دلیل خیلـی از تخلفات 
و حادثه هـا سـرعت غیر مجـاز اسـت و اگـر بتوانیـم آن را کنتـرل 
کنیم جلـوی خیلـی از حادثه هـا را گرفته ایم و باری به مشـکالت 
کادر درمـان نمی افزاییـم.او ادامه داد: شایسـته نیسـت در ایـن 
اوضـاع کرونایی که جامعه پزشـکی سـخت مشـغول کار هسـتند 
مـا دسـت روی دسـت گذاشـته و کاری انجـام ندهیم.البتـه باید 
توجـه داشـت که وجـود دوربیـن در سـطح شـهر دلیل بـر حذف 
حضـور فیزیکـی مامـوران نیست.سرپرسـت پلیس راهور اسـتان 
کرمان بـا بیان اینکه در فاصلـه بین یـک دوربین تـا دوربین دیگر 
سرعت متوسـط خودرو محاسـبه می شـود، اظهار کرد:در راستای 
اجرای مصوبات سـتاد ملـی کرونا،تخلـف محدودیت های شـبانه 
و همچنیـن تخلفـات انتظامـی دیگـر ماننـد بـه همـراه داشـتن 

حیوانـات در خـودرو نیز بـرای این سـامانه تعریف شـده اسـت.
معین الدینـی ادامه داد:خوشـبختانه طبـق بررسـی های انجـام 
شـده متوسـط سـرعت در سـطح شـهر کاهـش یافتـه و حتـی 
در کمربنـدی نیـز بـه 80 کیلومتـر بر سـاعت رسـیده اسـت.
او  یادآور شـد:دوربین ها بـرای ثبـت تخلـف هیـچ تفاوتـی بـرای 
خودروهـا قائل نیسـت وچه خـودرو گران قیمت باشـد و چه ارزان 
قیمت باید همگـی قوانین را رعایـت کنند و تمامـی تخلفات قابل 
رصـد هسـتند و دوربین هـای شـهرداری هـم می تواننـد تخلفات 

ثابـت را )ماننـد پـارک در توقـف ممنـوع( ثبـت کنند.

معاون فناوری اطالعات و برنامه ریزی دادگستری 
کل استان کرمان درباره شگرد جدید کالهبرداران با 

سوء استفاده از عنوان سامانه ثنا هشدار داد.
مهدی بخشی معاون فناوری اطالعات و برنامه ریزی 
دادگستری استان کرمان گفت:هر پیام دریافتی از شماره شخصی 
با متن سامانه ثنا یا ابالغیه الکترونیک قضایی یا شکایت علیه شما 

جعلی و به قصد سرقت اطالعات حساب شماست.
او با تاکید بر این مطلب که سایت WWW.ADLIRAN.IR و 
MY.ADLIRAN.IR دو سامانه برخط برای دریافت اطالعات 
پرونده های قضایی به شمار می رود،افزود:دریافت کنندگان 
پیامک های جعلی با عنوان سامانه ثنا باید از کلیک بر روی لینک 

مربوطه خودداری کنند.
بخشی تصریح کرد:چنانچه شهروندان پیام هایی تحت عنوان 
سامانه ثنا دریافت کردند که حاوی لینک پرداخت بود، آگاه باشند 
که در معرض کالهبرداری قرار گرفته اند و به هیچ وجه روی لینک 

مربوطه کلیک نکنند.
معاون فناوری اطالعات دادگستری کل استان کرمان با تشریح 
این روش کار اظهار کرد:در این روش از کالهبرداری فرد کالهبردار 
با جعل آدرس اینترنتی سامانه ثنا پیامکی با محتوا هایی نظیر 
ابالغیه،ثبت شکایت در سامانه،صدور حکم جلب و... که در نهایت 
به یک لینک پرداخت برخط منتهی می شود برای شهروندان ارسال 
می کنند و از آنجایی که برخی از شهروندان از این سامانه ها و نحوه 
فعالیت آن ها آگاهی ندارند و مبلغ عنوان شده نیز بسیار ناچیز است 
روی لینک کلیک کرده و اقدام به عملیات پرداخت وجه می کنند.

بخشی تصریح کرد:لینک این پیامک ها حاوی یک بدافزار است 
و بالفاصله پس از کلیک بر روی لینک پرداخت و واریز وجه 
تعیین شده در پیامک، اطالعات حساب فرد کپی شده و برداشت 
غیرقانونی از حساب بانکی فرد توسط افراد کالهبردار انجام 

می شود.
او با اشاره به این مطلب که تاکنون تعدادی از شهروندان فریب 
این کالهبرداران اینترنتی را خورده اند،تصریح کرد: کالهبرداران 
با استفاده از بدافزار های طراحی شده، شماره تلفن فرد را هک 
کرده و پیامک های بعدی را نیز با استفاده از شماره تلفن فرد برای 

مخاطبین تلفن وی ارسال می کنند.
بخشی یادآور شد:مردم باید توجه داشته باشند برای دریافت اوراق 
قضایی مربوط به پرونده خود باید در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشند 

و نیز برای دریافت این اوراق نیازی به پرداخت هیچ وجهی نیست.

 نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان 
گفت: اخالق مداری و تربیت دینی در رفتار و دوران 
مسئولیت مسئولین باید برجسته تر از بخش های 
دیگر باشد.حجت االسالم و المسلمین حسن علیدادی سلیمانی 
در مراسم گرامیداشت شهدای دولت در موزه شهید باهنر کرمان با 
اشاره به چرایی برجسته شدن برخی از شخصیت ها در نگاه دینی 
به ویژه در نظام جمهوری اسالمی اظهار کرد: آنچه در نگاه دینی 
ما شخصیت ها را شاخص و الگو می کند روحیه و رویه ستودنی 
حاکم بر روح و روان آن شخصیت است و شهیدان رجایی و باهنر 
اگر شهدای شاخص دولت می شوند و دولت ها یکی پس از دیگری 
ایشان را تکریم می کنند، به دلیل روحیه و رویه این دو شهید 
برمی گردد.او افزود:وقتی می خواستند پیشنهاد نخست وزیری 
را به شهید رجایی بدهند،مقام معظم رهبری مسئول این کار 
شدند و فرمودند وقتی پیشنهاد را با آقای رجایی مطرح کردم سه 
شاخصه ای که در آموزه های دینی برای مسئول دینی دیده بودم 

و بارها ذهن مرا به خود مشغول کرده بود،در ایشان دیدم.
علیدادی سلیمانی با اشاره به نکاتی درباره زندگی شهید باهنر 
تصریح کرد:حیات شهید باهنر در سه محور قابل مطالعه و بررسی 
و هر سه محور برجسته است و حرف برای نسل جوان دارد که 

نخستین محور حیات علمی شهید باهنر است.
امام جمعه کرمان بیان کرد:شهید باهنر در دانشگاه همانگونه 
می درخشد که در حوزه درخشید و تبدیل به شخصیتی برجسته 

می شود که باید از جمله اندیشمندان جهان اسالم از او یاد کرد.
او افزود:محور دوم زندگی سیاسی ایشان است و همانگونه که 
از نظر علمی تحت تأثیر امام)ره( است؛ با سعی فراوان همه 
همت خود را بر این می گذارد در رکاب امام جامعه که بستر ها 
را برای پیروزی انقالب فراهم می کند، باشد.علیدادی سلیمانی 
تصریح کرد:اگر برای انقالب هیئت امنا در نظر بگیریم،یکی 
از اعضای برجسته هیئت امنای انقالب در رکاب امام،شهید 
باهنر است و شاهد این مدعا حضور او در عرصه های مهم انقالب 

و مسئولیت هایی است که به او واگذار می شود.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان سومین محور قابل مطالعه 
و بررسی در زندگی شهید باهنر را اخالق مداری و انسانیت او 

عنوان کرد.

بررسی آمارهای منتشر شده ســامانه کدال حاکی از تولید 345 هزار و 392 دستگاه خودرو توسط سه 
خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو از ابتدای امسال تا پایان مردادماه است.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، این میزان تولید در مقایسه با آمار مدت مشابه سال قبل 
)تولید 348 هزار و 303 دستگاه خودرو( افت ناچیز 83 صدم درصدی نشان می دهد.

برپایه این گزارش، در پنج ماهه نخست امسال گروه صنعتی ایران خودرو موفق به تولید 1۶9 هزار و 95۶ 
دستگاه خودرو شد.

این گروه صنعتی توانست در این مدت 11۶ هزار و 502 دستگاه در گروه پژو، 18 هزار و 984 دستگاه 
در گروه سمند، 20 هزار و هشت دستگاه دنا، 11 هزار و ۶1 دستگاه رانا، یک هزار و 95۷ دستگاه هایما، 

یک هزار و 341 دستگاه تارا و 103 دستگاه پژو 2008 تولید کند.
برپایه این گزارش، جمع تولیدات این خودروساز در پنج ماهه ابتدایی امسال در هم سنجی با پارسال )1۶9 

هزار و ۶5 دستگاه( تقریبا بدون تغییر بوده و امسال 891 دستگاه بیشتر بوده است.
آبی پوشان جاده مخصوص در مرداد ماه امسال 24 هزار و 911 دستگاه خودرو تولید کردند.

تولید خودروسازان
 از مرز 34۵ هزار دستگاه گذشت

نرخ دالر در صرافی های بانکی )دوشنبه، هشتم شهریورماه( با یک هزار و 433 تومان کاهش در مقایسه با روز 
)هفتم شهریورماه( به 2۶ هزار و 358 تومان رسید.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، قیمت فروش یورو در ساعت 13 و 30 دقیقه دیروز در مقایسه با 
)یکشنبه، هفتم شهریورماه(  با یک هزار و 844 تومان کاهش به 30 هزار و 589 تومان رسید. دیروز قیمت خرید 

هر دالر 25 هزار و 83۷ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 29 هزار و 983 تومان بود.
عالوه بر این، نرخ خرید دالر در بازار متشکل ارزی 2۶ هزار و 851 تومان و نرخ فروش آن 2۷ هزار و 95 تومان 
اعالم شد.نرخ خرید یورو در این بازار 31 هزار و ۶۷1 تومان و نرخ فروش آن نیز 31 هزار و 959 تومان اعالم شد. 
همچنین در سامانه نیما در معامالت دیروز حواله یورو به قیمت 2۷ هزار و 234 تومان فروخته و حواله دالر به 
قیمت 23 هزار و 90 تومان معامله شد.به گزارش ایرنا، قیمت دالر از خردادماه حرکت آرامی به سوی کانال 25 
هزار تومان شروع کرد و بیش از دو هفته در این کانال نوسان داشت تا اینکه وارد کانال 2۶هزار تومان شد. دالر 
از روز چهارشنبه گذشته در صرافی بانکی به قیمت 2۷ هزار تومان  فروخته می شد که از روز گذشته روند نزولی  

قیمت را شروع کرده و دیروز وارد کانال 2۶ هزار تومان شد. 

دالر در صرافی بانکی 
۱4۰۰ تومان ارزان شد

روز گذشته شاخص فرابورس نیز بیش از ۶92 واحد کاهش داشت و بر روی 
کانال 22 هزار و 111 واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار چهار میلیارد و 
18 میلیون برگه سهم به ارزش 200 هزار و ۷84 میلیارد ریال داد و ستد شد. 
دیروز نماد بیمه پاسارگاد )بپاس(،  صنعتی مینو )غصینو(، توزیع داروپخش 
)دتوزیع(، بیمــه اتکایی ایرانیان )اتکام(، داروســازی ســبحان انکولوژی 
)دسانکو( و شرکت ســرمایه هامون صبا )وهامون( تاثیر مثبت بر شاخص 

فرابورس داشتند.
همچنین سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، پلیمر آریا ساسول )آریا(، پتروشیمی 
زاگرس )زاگرس(، پتروشــیمی مارون )مارون(، سرمایه گذاری صبا تامین 
)صبا(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، پتروشــیمی تندگویان )شــگویا(، 
سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب( و فرابورس ایران )فرابورس( با تاثیر منفی 

بر شاخص فرابورس همراه بودند.

ریزش ۶۹2 واحدی فرابورس
گهرزمین ریزشی شد

کالهبرداران به سامانه 
دادگستری هم رحم نکردند!

اخالق مداری باید از شاخصه های 
برجسته مسئوالن باشد

خبر

خبر

بازاروبورساخبارشرکتهاخبر

دولت سیزدهم اولین مرحله از پرداخت 
یارانه های معیشــتی را ســاعت 24 روز 
چهارشنبه)دهم شــهریور( انجام خواهد 
داد. بــه گــزارش ایســنا، روال پرداخت 
یارانه های نقدی 45 هزار و 500 تومانی 
طی 10 سال تغییری نکرده بود که دولت 
دوازدهم به آن یارانه معیشتی را هم اضافه 

کرد.
در آبان 1398 طی افزایش قیمت بنزین، 
مقرر شــد که مابه التفــاوت آن در قابل 
پرداخت نقــدی مردم صــورت بگیرد،از 
این رو ۶0 میلیون از جمعیت ۷8 میلیون 
نفری یارانه بگیران مشمول دریافت یارانه 

بنزینی شدند.
برای پرداخت کمک معیشــتی برخالف 
یارانه 45 هــزار و 500 تومان که برای هر 
نفر ثابت و مشخص است، براساس تعداد 
اعضای خانوار، مبالغــی متفاوتی تعیین 
شــد؛به طوری که برای خانوار یک نفره 
55 هزار، دو نفره 103 هزار، سه نفره 138 
هزار، چهار نفره 1۷2 هــزار و پنج نفره و 

باالتر 205 هزار تومان است.
هزینه ســاالنه دولت بابت پرداخت این 
یارانه به حدود 30 هــزار میلیارد تومان 
می رسد که در کنار هزینه حدود42 هزار 
میلیاردی یارانه نقدی در ســال بیش از 
۷0 هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی به 

صورت مستقیم انجام می شود.
تا کنــون دولت ســیزدهم موضع صریح 
خود درباره پرداخت یارانه نقدی به روش 
و مجموعه فعلی را اعــالم نکرده ولی در 
اظهارات پراکنــده مطرح شــده به نظر 
می رســد اصالح رویه و غربالگری یارانه 
بگیران در دستور کار باشد ولی اینکه تا چه 
حد جدی پیش رفته و تحت تاثیر برخی 
عوامل از آن دست نکشد در عمل مشخص 

خواهد شد.
این در حالی است که در دولت گذشته با 
وجود تکالیف قانــون بودجه برای حذف 
یارانه بگیــران پردرآمــد و اصــالح روند 
پرداخت و بــا همه انتقاداتــی که در این 
رابطه وجود داشــت دولت اقدام موثری 
انجام نداد و احتمــال حذف نیازمندان را 

بهانه آن قرار داده بود. 

شـاخص کل در بـازار بورس )دوشـنبه، 
هشـتم شـهریورماه( 49 هـزار و 409 
واحـد کاهـش داشـت کـه در نهایـت 
شـاخص در کانال یـک میلیـون و 523 
هـزار واحـدی به افـت خـود ادامـه داد.

یرنـا، در  بـه گـزارش روز دوشـنبه ا
معامـالت دیـروز بیـش از 12 میلیـارد 
و 8۶۶ میلیـون سـهم، حـق تقـدم و 
اوراق بهـادار به ارزش 111 هـزار و ۶۶۷ 

میلیـارد ریـال داد و سـتد شـد.
همچنین شـاخص کل )هـم وزن( با 13 
هـزار و 141 واحد کاهش بـه 454 هزار 
و 3۶8 واحد و شـاخص قیمت )هم وزن( 
با هشـت هزار و 292 واحد افـت به 28۶ 

هزار و ۷09 واحد رسـید.
شـاخص بازار اول 38 هـزار و 91۷ واحد 
و شـاخص بازار دوم 91 هزار و 22 واحد 

کاهش داشـتند.
عـالوه بـر ایـن در بیـن همـه نمادهـا، 
پاالیـش نفـت بندرعبـاس )شـبندر( با 
۶ هـزار و 58۷ واحـد، توسـعه معـادن 
و صنایـع معدنـی خاورمیانـه )میدکـو( 
بـا ۶۷3 واحـد، نفـت سـپاهان )شسـپا( 
بـا 198 واحـد، گـروه دارویـی برکـت 
)برکـت( بـا 94 واحـد و آسـان پرداخت 
پرشـین )آپ( بـا 88 واحد تاثیـر مثبت 

بـر شـاخص بـورس داشـتند.
در مقابـل صنایـع پتروشـیمی خلیـج 
فـارس )فـارس( بـا چهـار هـزار و 511 
واحد، فـوالد مبارکه اصفهـان )فوالد( با 
سـه هزار و 8۷5 واحد، ملـی صنایع مس 
ایـران )فملی( بـا سـه هزار و 443 واحد، 
معدنـی و صنعتـی گل گهـر )کگل( بـا 
2 هـزار و 894 واحـد، سـرمایه گذاری 
تامیـن اجتماعـی )شسـتا( بـا 2هـزار 
وصنعتـی  معدنـی  واحـد،   232 و 
چادرملـو )کچـاد( بـا یک هـزار و ۶20 
واحـد، شـرکت سـرمایه گذاری غدیـر 
)وغدیـر( بـا یک هـزار و 455 واحـد و 
گسـترش نفت و گاز پارسـیان )پارسان( 
با یک هـزار و 445 واحـد تاثیـر منفی را 

بـر شـاخص بـورس داشـتند.
برپایـه ایـن گـزارش، دیـروز نمـاد 
پاالیـش نفـت بندرعبـاس )شـبندر(، 
سـپید ماکیـان )سـپید(، گـروه دارویی 
برکـت )برکت(، فـوالد مبارکـه اصفهان 
)فـوالد(، ملـی صنایـع مـس ایـران 
)فملی(، شـرکت سـرمایه گذاری تامین 
اجتماعـی )شسـتا( و پاالیـش نفـت 
اصفهان )شـپنا( در نمادهای پُرتراکنش 

قـرار داشـتند.

مشـارکت  بـا  را  پروژه هایـی  بایـد  گفـت:  نیـرو  وزیـر 
سـرمایه گذاران، مصرف کننـدگان عمـده صنایـع انرژی بـر و 
خود دولت اجـرا کنیـم که در سـال های آتـی نگرانـی قطعی 
بـرق را در بخش هـای مختلـف مصـرف بـه صفـر برسـانیم.به  
گـزارش ایسـنا، علی اکبـر محرابیـان روز گذشـته در حاشـیه 
بازدید از شـرکت مدیریت شـبکه بـرق ایران و مرکـز راهبری 
شـبکه بـرق کشـور در جمـع خبرنـگاران اظهار کـرد: صنعت 
برق در کشـور صنعتی بالنده اسـت که دو ویژگی بسـیار مهم 
دارد. ویژگی اول توسـعه و گسـترش بسـیار مناسـب در طول 
سـال های پس از انقالب بـوده و ویژگـی دوم این اسـت که به 
طور کامـل در این صنعت مسـتقل و صاحب سـبک هسـتیم.

وی اضافه کـرد: در حـال حاضر شـاهد مشـکالتی در صنعت 
برق کشـور هسـتیم که به تبـع آن مردم و تمامـی بخش های 
مصـرف بـه حـق گالیه هـای فراوانـی در ایـن زمینـه دارنـد.
وزیـر نیـرو بـا تشـریح مشـکلی اصلـی امـروز صنعـت بـرق، 
خاطرنشـان کرد: متناسـب با رشـد تقاضا در طول سـال های 
اخیـر، نتوانسـته ایم صنعـت نیروگاهی را توسـعه دهیـم و به 
نیروگاه هـای کشـور اضافه کنیـم؛ به عبـارت دیگـر عرضه با 
فاصلـه زیـاد از تقاضا عقـب افتـاده و تقاضـای امـروز بیش از 

13 هـزار مگاوات نسـبت بـه تولید اسـت.
وی تصریـح کـرد: مهم تریـن برنامـه در صنعـت بـرق اصالح 
وضعیـت موجود بـه اتـکای همـه همـکاران در صنعـت برق 
اسـت. طی بازدیـدی کـه امـروز از مرکـز دیسـپاچینگ ملی 
کشـور انجام شـد، شـاهد تالش ها و زحمـات شـبانه روزی و 

فعالیـت پـر از اسـترس همـکاران در تامین بـرق بودم.
محرابیـان با بیـان اینکـه در مرکز دیسـپاچینگ ملـی قطعی 
بـرق بـه  شـکلی مدیریـت می شـود کـه کمتریـن آسـیب به 
مردم برسـد، یادآور شـد: طی جلسـاتی که در چند روز اخیر 
با معاونـان و مدیـران صنعت بـرق داشـتیم، قرار بر این شـد 

که میـزان خاموشـی ها را بـه حداقـل ممکن برسـانیم.
وی ادامـه داد: در طـول تابسـتان برخـی روزهـا فقـط در 
بخش خانگـی شـاهد 4500 مگاوات خاموشـی بودیـم،   این 
در حالـی اسـت کـه در روز گذشـته ایـن میـزان خاموشـی 
بـه کمتـر از 500 مـگاوات کاهـش پیـدا کـرد و عمـده ایـن 
خاموشـی ها هـم در بخش هـای غیرمصـارف خانگـی مثـل 
بخش هـای عمومـی و اداری اعمـال شـد. البتـه این قـول را 
می دهیم کـه ایـن میـزان خاموشـی را طـی روزهـای آینده 

بـه صفـر نزدیک تـر کنیـم.
وزیر نیرو با اشـاره به سـه برنامـه در دسـتور کار صنعت برق، 
اظهـار کرد: بـا توجـه بـه باالتر بـودن میـزان ظرفیـت نصب 
شـده از تولیـد، وجود مشـکالتی مثـل کاهش نـزوالت جوی 
و شـرایط غیر اسـتاندارد نیروگاه ها مشـکالتی را ایجاد کرده 
کـه نیازمند یـک برنامه بـرای افزایـش تولید با همیـن تعداد 

نیـروگاه  در سـال ها و پیک هـای آینده هسـتیم.
وی افـزود: موضوع دوم توسـعه صنعـت نیروگاهی در کشـور 
اسـت کـه متاسـفانه در سـال های گذشـته از رشـد الزم 
برخـوردار نبـوده اسـت. بایسـتی پروژه هایـی را با مشـارکت 
سـرمایه گذاران، مصرف کننـدگان عمـده صنایـع انرژی بـر و 
خود دولـت اجـرا کنیم کـه در سـال های آتی نگرانـی قطعی 

بـرق را در بخش هـای مختلـف مصـرف بـه صفر برسـانیم.

وزیر نیرو: قطعی برق را در 
سال های آتی به صفر می رسانیم

یارانه بنزینی این بار 
در دولت جدید

افت شاخص بورس

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
چون ششدانگ یکباب مغازه مشتمل بر زیرزمین و طبقه اول )مسکونی( پالک ۷ فرعی از ۶۴۴۰ 
اصلی واقع در شاهرخ آباد زرند بخش ۱۳ کرمان بنشانی زرند بلوار جمهوری نبش کوچه ۸ بمساحت 
شماره  رای  استناد  به  علی  فرزند  زرندی  پورحبیبی  یحیی  آقای  تقاضای  مورد  مترمربع   ۵۳.۷۳
۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۶۹۶ هیات حل اختالف ثبت شهرستان زرند در مالکیت نامبرده قرار گرفته و آگهی موضوع ماده 
۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته است و نیاز به 
تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست مورخه۱۴۰۰/۶/۶ مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره ۵ 
قانون مزبور منتشر و عملیات تحدید حدود از ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخه ۱۴۰۰/۷/۳ در محل شروع و بعمل 
خواهد امد لذا بدینوسیله به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مذکور اخطار می گردد در موعد مقرر در این آگهی 
در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه 
کس یا کسانی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشند طبق ماده ۲۰ قانون ثبت حداکثر ظرف مدت ۳۰ 
روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال گردد 
ضمنا معترض بایستی به استناد ماده ۸۶ آیین نامه قانون ثبت حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت دادخواست الزم جهت طرح دعوی به دادگستری ارائه نمایند بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده 

هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.  
 م الف ۱۴۸

تاریخ انتشار:سه شنبه مورخه ۱۴۰۰/۶/۹
حسینتوحیدینیا-رییسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانزرند

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمنطقهدوکرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۴۶۱۵ مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم صدیقه علیزاده سیرچی فرزند ماشالله بشماره شناسنامه ۱۲۷ صادره از کرمان به شماره 
ملی ۲۹۹۳۱۴۹۳۲۶ و آقای علی حاج غنی به شماره شناسنامه ۶۶ کدملی ۶۰۷۹۸۱۸۸۸۴ صادره از ماهان فرزند 
ابراهيم بالمناصفه در ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت ۳۰۳/۱ مترمربع تحت پالک 
۱۰۸ فرعی از ۳۳۰۷ اصلی بخش ۲ کرمان واقع در خیابان ۱۷ شهریور کوچه ۴۲ نبش شرقی ۱۵ خریداری از مالک 
رسمی آقای رمضان فنایی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف ۵۰۰
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۶/۰۹- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

محمودمهدیزاده–رئیسثبتاسنادوامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمنطقهدوکرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۴۶۶۱ هیات دوم مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای احسان احمدی نژاد فرزند حسین بشماره شناسنامه ۲۹۸۰۱۹۲۷۳۲ کد ملی ۲۹۸۰۱۹۲۷۳۲ 
صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۴۹/۷۵ مترمربع تحت پالک ۱۶۶۳۶ فرعی از ۳۹۶۸ اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک ۱۰۵۰ فرعی از اصلی مذکور بخش ۲ کرمان واقع در خیابان شهید بختیاری اول کوچه سمت چپ 
خریداری از مالک رسمی آقای حسین احمدی نژاد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف ۴۹۲
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
محمودمهدیزاده–رئیسثبتاسنادوامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکزرند

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و   ۳ ماده  موضوع  اگهی 
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۹۰۷هیات دوم  موضوع قانون تعیین  ساختمان های فاقد سند رسمی 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند 
 ۱ به شماره شناسنامه  نصراله  فرزند  احمدآبادی  یزدانی  جواد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
صادره از زرند در یکباب خانه به مساحت ۲۴۳.۴۵ مترمربع از پالک ۲۳۶۱ اصلی باقیمانده واقع در زرند 
خیابان مدرس کوچه ۴ خریداری از مالک رسمی آقای عبدالحسین جعفری محرز گردیده است. لذا به 
به  به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  نوبت  منظور اطالع عموم مراتب در دو 
دو  به مدت  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  مالکیت متقاضی  صدور سند 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۱۴۷
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۶/۹

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۶/۲۴
حسینتوحیدینیا_رییسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانزرند

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمنطقهدوکرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات   ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ مورخه   ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۱۰۴۲ شماره  رای  برابر 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه رضائی گزکی فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه ۹ صادره از راین کد ملی 
۴۸۲۹۹۰۱۵۸۶ در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۶۵/۲ مترمربع تحت پالک ۳۵۸ فرعی از ۱۷۱۴ اصلی 
بخش ۲۸ کرمان واقع در راین روستای گزک خریداری از مالک رسمی آقای حیدر رضایی گزکی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف ۴۹۰
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۶/۰۹- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

محمودمهدیزاده–رئیسثبتاسنادوامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمنطقهدوکرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۴۶۵۹ مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای احسان احمدی نژاد فرزند حسین بشماره شناسنامه ۲۹۸۰۱۹۲۷۳۲ کد ملی ۲۹۸۰۱۹۲۷۳۲ صادره از کرمان 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۴۹/۷۵ مترمربع تحت پالک ۱۶۶۳۵ فرعی از ۳۹۶۸ اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک ۱۰۵۰ فرعی از اصلی مذکور بخش ۲ کرمان واقع در سرآسیاب فرسنگی خیابان شهید بختیاری اول کوچه سمت 
چپ خریداری از مالک رسمی آقای حسین احمدی نژاد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف ۴۹۴
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۶/۰۹- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

محمودمهدیزاده–رئیسثبتاسنادوامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمنطقهدوکرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۴۶۶۲ مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احسان احمدی نژاد 
فرزند حسین بشماره شناسنامه ۲۹۸۰۱۹۲۷۳۲ صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت ۱۴۹/۷۵ مترمربع تحت پالک ۱۶۶۳۴ فرعی از ۳۹۶۸ اصلی مفروز و مجزی 
شده از ۱۰۵۰ فرعی از اصلی مذکور بخش ۲ کرمان واقع در سرآسیاب فرسنگی خیابان شهید 
بختیاری اول کوچه سمت چپ خریداری از مالک رسمی آقای حسین احمدی نژاد محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف ۴۹۶
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
محمودمهدیزاده–رئیسثبتاسنادوامالک

   

کشـاورزی مهمتریـن زیر سـاخت اقتصـادی در 
اسـتان کرمـان محسـوب می شـود و محصـول 
خرمـا نیـز بعـد از پسـته مهمتریـن محصـول 
کشـاورزی ارز آور در اسـتان اسـت امـا دو سـال 
گذشـته کشـاورزان کرمـان بـه دالیـل مختلـف 
روزگار تلخـی را پشـت سرگذاشـته اند، شـیوع 
کرونـا، عـدم صـادرات محصـوالت کشـاورزی، 
تحریم هـا، شـیوع آفـات، خشکسـالی، طوفـان، 
سـیل و از همـه مهمتریـن دالل بـازی و عـدم 
مدیریـت مناسـب بخـش بازاریابـی و فـروش 
محصوالت کـه به افـت قیمت محصـوالت منجر 
شـده از مشـکالتی اسـت کـه کشـاورزان پشـت

 سرگذاشته اند.
در این میـان به تغییـرات اقلیمی و عدم پوشـش 
مناسـب بیمـه بـرای جبـران خسـارت ها نیـز 

می تـوان اشـاره کـرد.
امـا نکتـه اصلـی ایـن اسـت کـه کشـاورزان در 
زمان برداشـت اکثر محصوالت نتوانسـتند سـود 
ناشـی از دسـترنج خـود را ببیننـد و اگر سـودی 
هم بود بـه جیـب دالالنـی رفـت که در سـکوت 
مسـئوالن محصـوالت را بـا قیمـت انـدک از 
کشـاورز خریـداری کردند و بـا قیمت بسـیار باال 

بـه مصـرف کننـدگان فروختنـد.
کشـاورزان نیـز بـه دلیـل بـاال بـودن نـرخ حمل 
و نقـل توانسـتند خـود بـه بـازار مصـرف نهایـی 

دسترسـی پیـدا کننـد.
حـاال اکثـر محصـوالت اسـتان در سـال آبـی 
جـاری برداشـت شـده و در انتهـای ایـن سـال 
نوبـت برداشـت خرما و پسـته رسـیده اسـت، دو 
محصول اسـتراتژیک که بخـش قابـل توجهی از 
چرخـه نقدینگی در اسـتان را به خـود اختصاص 
داده اند امـا حاال کشـاورزان در ایـن دو بخش هم 

خـوب نیسـت.

در بـازار پسـته تولیـد محسـوس تـا ۴۰ درصـد 
کاهـش یافتـه و در بـازار خرمـا نیـز طوفـان در 
جنوب و خشـکیدگی خوشـه های خرما در شرق 
اسـتان خسـارت های قابـل توجهـی بـه جـای 

گذاشـته اسـت.
نخلسـتان های کرمـان شـامل نخلسـتان دیمی 
و نخلسـتان های دسـت کاشـت می باشـند کـه 
در مجمـوع بیشـترین سـطح کشـت نخـل در 
ایـران را بـه خـود اختصـاص داده انـد و یکـی از 
مهمترین تامیـن کننده های نیاز داخلـی و صادر 
کنندگان کشـور محسـوب می شـوند اما در کنار 
پیـش خریـد محصـول در باغ هـا توسـط دالالن 
که به دلیـل کمبـود نقدینگـی کشـاورزان مورد 
اسـتقبال نسـبی قـرار گرفتـه اسـت. تغییـرات 
اقلیمی این روزهای آسـیب جدی به کشـاورزان 

وارد کـرده اسـت.
بروز پدیده خشکیدگی خوشه خرما

حجت االسـالم موسـی غضنفرآبـادی، نماینـده 
مـردم شـرق اسـتان کرمـان در مجلـس در ایـن 
خصـوص می گویـد: فصـل برداشـت محصـول 
خرما در نرماشـیر، بم، فهـرج و ریگان آغاز شـده 
و هـزاران نفـر در باغ هـای ایـن منطقـه در حـال 

برداشـت محصـول هسـتند.
او افزود: متاسـفانه در کنار خشکسـالی و افزایش 
دمـای هـوا در سـال جـاری شـاهد بـروز پدیـده 
خشـکیدگی خوشـه های خرما در فصل برداشت 

محصول هسـتیم.
مسئوالن جدید وزارت کشاورزی به شرق 

کرمان سفر کنند
نماینده مردم شـرق اسـتان کرمـان افـزود: طی 
ماه هـای گذشـته بارهـا از وزارت کشـاورزی 
درخواسـت حمایت از کشـاورزان را داشـته ایم و 
امیدوارم اقـدام الزم بـرای حمایت از کشـاورزان 
انجـام شـود، در دولـت جدیـد نیـز از مسـئوالن 
وزارت کشـاورزی دعـوت می کنیم برای بررسـی 
وضعیت کشـاورزان به بم و شـرق اسـتان کرمان 

سـفر کننـد تـا بـا عمـق خسـارت ها از نزدیـک 
مواجـه شـوند.

او ادامـه داد: محصـول خرمـا در شـرق کرمان در 
واقـع پایه اصلـی اقتصـاد خانـوار اسـت و اقتصاد 
تـک محصولـی شـرق اسـتان موجـب شـده در 
صـورت خسـارت بـه خرمـا هـزاران نفـر دچـار 

ورشکسـتگی شـوند.
او گفـت: بخـش قابـل توجهـی از محصـول 
کشـاورزان بـه دلیـل وزش بادهـای گـرم ناشـی 
از بادهای ۱۲۰ روزه بر روی نخل ها خشـک شـد 
و بـر زمیـن ریخـت و در نهایـت تبدیل بـه غذای 

دام شـده اسـت.
او همچنیـن بـه افزایـش قابـل توجهـی قیمـت 
بسـته بنـدی محصـول اشـاره کـرد و گفـت: 
متاسـفانه دالل هـا نیـز از وضعیـت اقتصـادی 
کشاورزان سـو اسـتفاده می کنند و محصول را با 

قیمـت انـدک خریـداری می کننـد.
تولید باکیفیت ترین خرما در بم

هـر چند بـا کیفیت تریـن خرمـای کرمـان در بم 
تولید می شـود امـا متنوع تریـن و گسـترده ترین 
نخلسـتان ها در جنوب اسـتان واقع شـده اسـت.
امـا ایـن روزهـا جنـوب کرمـان نیـز بعـد از 
خسـارت های سـنگین از حضـور دالالن و افـت 
قیمـت ایـن روزهـا گرفتـار سـیل و طوفان هـای 
پی در پی شـده اسـت به طوری که تنها در هفت 
شهرسـتان های این منطقـه هزار میلیـارد تومان 
خسـارت در هفته گذشـته بـه جای مانده اسـت 
که شدیدترین آن را می توان در عنبرآباد، کهنوج 

و فاریـاب مشـاهده کرد.
در ایـن بخش از اسـتان هـر چند کشـاورزی تک 
محصولی نیسـت امـا کشـاورزان آنقدر خسـارت 
دیده انـد کـه برخـی از آنهـا دل از کشـاورزی 

بریده انـد.
کمبود سـوخت برای آبیـاری باغ ها با اسـتفاده از 
موتور پمپ ها از یک سـو و خشکسـالی و افزایش 
قیمـت نهاده هـا از سـوی دیگـر آخریـن امیـد 

کشـاورزان را بـه سـمت رطب هـای شـیرین این 
منطقه سـوق داده بود امیـدی که در بسـیاری از 

باغ هـا دیگـر به خـط آخر رسـیده اسـت.
طوفان دسترنج یک ساله کشاورزان را در 

چند دقیقه از بین برد
طـی روزهـای اخیـر طوفان هـای پـی در پـی 
جنـوب کرمـان را در برگرفته اسـت و طبق پیش 
بینی هـای اداره کل هواشناسـی اسـتان کرمـان 
ایـن طوفان هـا در روزهـای انتهایی هفتـه جاری 

تشـدید خواهنـد شـد.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب اسـتان 
کرمـان بـا ابـراز تاسـف از بـروز خسـارت های 
سـنگین در نخلسـتان های جنوب کرمـان گفت: 
از کشـاورزان می خواهیـم محصـول را در اسـرع 
وقـت برداشـت کنند امـا به مـرور محصـول وارد 

بازار شـود.
سعید برخوری می افزاید: متاسـفانه بیش از هزار 
میلیـارد تومـان خسـارت بـه نخل هـا وارد شـده 
و طوفـان شـدید موجـب شـده محصـول دچـار 

ریزش شـود و دیگـر قابل اسـتفاده نباشـد.
او عنوان کـرد: طبق آخرین برآوردهـا بیش از ۶۰ 
هزار تن محصول دچار ریزش شـده و کشـاورزان 

خسارت سـنگینی را متحمل شده اند.
برخـوری بیان کرد: به صـورت عادی نیـز به دلیل 
خشکسـالی و کاهش بارندگی شـاهد افت میزان 
تولیـد خرمـا بودیـم و برداشـت ۲۰۰ هـزار تنی 
محصـول محقق نمی شـد اما طوفان موجب شـد 

خسـارت ها تشـدید شود.
در دولـت سـیزدهم و یـا توجـه به خسـارت های 
شدید به کشـاورزی اسـتان کرمان از ناحیه عدم 
پرداخت مناسـب خسـارت ها توسـط بیمه ها و از 
سـوی دیگر دالل بـازی و افـت قیمـت محصول 
کشـاورزی باید یک نقشـه راه مدون برای عبور از 
مشـکالت اقتصادی ترسـیم و بر اسـاس آن اقدام 
شـود تا کشـاورزی در کرمان به جایـگاه حقیقی 
خود بـاز گردد و دسـت سـودجویان کوتاه شـود.

مهر

گزارش

نماینده مردم شرق استان کرمان افزود: طی ماه های 
گذشته بارها از وزارت کشاورزی درخواست حمایت 
از کشاورزان را داشته ایم و امیدوارم اقدام الزم برای 
حمایت از کشاورزان انجام شود، در دولت جدید نیز 
از مسئوالن وزارت کشاورزی دعوت می کنیم برای 
بررسی وضعیت کشاورزان به بم و شرق استان کرمان 
سفر کنند تا با عمق خسارت ها از نزدیک مواجه شوند.
او ادامه داد: محصول خرما در شرق کرمان در واقع پایه 
اصلی اقتصاد خانوار است و اقتصاد تک محصولی شرق 
استان موجب شده در صورت خسارت به خرما هزاران 
نفر دچار ورشکستگی شوند.
او گفت: بخش قابل توجهی از محصول کشاورزان به 
دلیل وزش بادهای گرم ناشی از بادهای ۱2۰ روزه بر روی 
نخل ها خشک شد و بر زمین ریخت و در نهایت تبدیل 
به غذای دام شده است.

هر
س: م

عک

 سرمایه کشاورزان با توفان رفت
افت قیمت محصوالت کشاورزی در حالی بسیاری از کشاورزان را با چالش جدی مواجه کرد 

که آخرین محصول سال آبی جاری نیز نتوانست مشکلی از کشاورزان رفع کند.

 چهار طرح راهـداری در منوجان بـا اعتبار ۳۴۰ 
میلیـارد ریـال اعتبـار بـا حضـور نماینـده مردم 
پنج شهرستان جنوبی اسـتان کرمان در مجلس 
شـورای اسـالمی، مدیـرکل راهـداری و حمل و 
نقل جـاده ای جنـوب اسـتان کرمـان و فرماندار 

این شهرسـتان بـه بهره برداری رسـید.
مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 
جنوب اسـتان کرمـان در آییـن بهره بـرداری از 
چهـار طـرح راهـداری در شهرسـتان منوجـان 
افزود: طرح تعریض و بهسـازی محور چاه حسن 

به حسـین آبـاد و همچنیـن بهسـازی و تعریض 
ابنیـه ایـن محـور بـا اعتبـار ۵۹ میلیـارد ریـال، 
عملیات خاکی و آسـفالت با اعتبار ۱۴۰ میلیارد 

ریـال انجام شـد.
مسـعود جمیلـی کرمانـی افـزود: در مجمـوع 
۱۹۹ میلیارد ریـال از محـل اعتبـارات اداره کل 
راهداری و حمـل و نقل جاده ای جنـوب کرمان 
بـرای ایجـاد تـردد ایمـن در محـور چاه حسـن 
بـه حسـین آبـاد منوجـان تخصیـص و هزینـه 

مـی شـود.

او ادامـه داد: محـور چغوکـی - زیـارت فضـل بن 
عباس بـا ۹ کیلومتر زیرسـازی و چهـار کیلومتر 
آسـفالت بـه مبلـغ ۷۶ میلیـارد ریـال از محـل 
اعتبارات معاونـت فنی و راه های روسـتایی اداره 
کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب 

کرمـان زیر بـار ترافیـک قـرار گرفت.
مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 
جنـوب اسـتان کرمـان از تعریـض و اصـالح 
واریانـت محـور منوجـان - قلعـه گنـج بـه طول 
۲ کیلومتـر با اعتبـار ۳۰ میلیـارد ریـال از منابع 

راهـداری جنـوب کرمـان خبـر داد.
او گفت: بهسـازی و روکش خروجی محور اصلی 
شهرسـتان منوجان بـه طـول چهـار کیلومتر با 
اعتبار ۴۰ میلیـارد ریال از محل منابـع اداره کل 

راهـداری امروز بـه بهره برداری رسـید.
جمیلـی کرمانـی افـزود: مجموعـه اداره کل 
راهداری و حمـل و نقل جنـوب کرمان بـا توجه 
بـه وظیفـه ذاتـی خـود در زمینـه ایجـاد بسـتر 
ایمـن حمـل و نقـل در جنـوب کرمـان گام های 
ارزشـمندی برداشـته که ایـن روند با قـدرت در 

حـال انجام اسـت.
او ادامـه داد: توسـعه و نگهداری راه هـا در جنوب 
کرمـان سـبب پیشـرفت منطقـه و زمینـه سـاز 

دیگـر پیشـرفت ها می شـود.

ــل  ــه عوام ــاره ب ــا اش ــرمایه ب ــازار س ــناس ب ــک کارش ی
تاثیرگــذار در اصــالح روز گذشــته شــاخص بــورس، 
گفــت: افــق بازار بــا توجــه بــه وجــود وضعیت معقــول در 
گــزارش شــرکت ها و نیــز بحــث انتظــار تورمــی روشــن 
اســت و مشــکل چنــدان جــدی تهدیدکننــده معامــالت 
بــورس نیســت.به گــزارش روز دوشــنبه خبرنــگار 
اقتصــادی ایرنــا، بــازار ســهام روز گذشــته دو نیمــه 
ــر اتفاق هــای تاثیرگــذار  ــه کــرد و بنــا ب متفــاوت را تجرب
ــای  ــه ایجــاد رفتاره ــازار، زمین ــن ب ــن مســیر ای در تعیی
ــد. ــم ش ــازار فراه ــالت ب ــهامداران در معام ــی س هیجان
ــاه ۱۴۰۰، مســیر خــود را  ــورس از خــرداد م معامــالت ب
ــازار شــده  ــن ب ــه از ســال گذشــته وارد ای از اصالحــی ک
ــود  ــی خ ــرر و منطق ــا رشــدهای مک ــرد و ب ــدا ک ــود ج ب
روزهــای امیدوارکننــده ای را پیــش روی ســهامداران 

ــرار داد. ق
ــای  ــر نگرش ه ــازار و تغیی ــودی ب ــد صع ــداوم رون ــا ت ب
ــورس  ــالت ب ــازار، معام ــن ب ــه ای ــبت ب ــده نس ــاد ش ایج
ــا  ــود ت ــودی خ ــد صع ــتاب در رون ــا ش ــاه ب ــرداد م در م
ــران کــرد و  ــان ســهامداران را جب حــدودی از ضــرر و زی
ــای انجــام شــده و صحبت هــای  ــه حمایت ه ــا توجــه ب ب
ــه  ــد کشــور، زمین ــده توســط مســووالن ارش مطــرح ش

ــد. ــم ش ــازار فراه ــن ب ــه ای ــی ب ــرای ورود نقدینگ ب
ــر  ــاه منج ــرداد م ــورس در م ــالت ب ــد مســتمر معام رش
ــورس در  ــاخص ب ــدی ش ــدود ۱۶ درص ــی ح ــه بازده ب
روزهــای پایانــی ایــن مــاه شــد کــه بــا شــروع معامــالت 
ایــن بــازار در نخســتین روزهــای شــهریور مــاه، 

احتمــال اصــالح شــاخص بــورس از ســوی کارشناســان 
ــازار  پیش بینــی و بارهــا اعــالم شــد کــه تغییــر مســیر ب
بــه ســمت رونــد نزولــی در ایــن مــاه چنــدان دور از ذهن 

ــود. ــد ب نخواه
بــه دنبــال چنیــن پیش بینی هایــی، کانــال یــک 
میلیــون و ۶۰۰ هــزار واحــد بــه عنــوان مقاومتــی جــدی 
بــرای شــاخص بــورس در نظــر گرفتــه شــد و از مدت هــا 
قبــل هشــدار ایجــاد چنیــن رونــدی در بــازار بــا نزدیــک 
شــدن شــاخص بــورس بــه ایــن کانــال داده شــده بــود.
ــرار  ــر ق ــت تاثی ــته تح ــهام روز گذش ــازار س ــالت ب معام
ــک  ــال ی ــی کان ــک قدم ــورس در ی ــاخص ب ــن ش گرفت
میلیــون و ۶۰۰ هــزار واحــد، معامــالت خــود را بــا 
ــرور  ــا به م ــرد ام ــاز ک ــاز آغ ــای شاخص س ــه نماده عرض
ــه  ــت ک ــرار گرف ــودی ق ــیر صع ــورس در مس ــاخص ب ش
ــدد وارد  ــالت، مج ــه دوم معام ــازار در نیم ــت ب در نهای
فــاز اصالحــی شــد و بــا بیــش از ۲ هــزار واحــد افــت بــه 

ــان داد. ــود پای ــالت خ معام
وضعیــت حاکــم و تاثیرگــذار بــر معامــالت بــورس 
نشــان دهنده آن اســت کــه رونــد اصالحــی روز گذشــته 
ــاخص  ــت ش ــه مقاوم ــوط ب ــط مرب ــورس فق ــالت ب معام
ــزار  ــون و ۶۰۰ ه ــک میلی ــال ی ــه کان ــبت ب ــورس نس ب
ــرمایه  ــازار س ــناس ب ــک کارش ــه ی ــت، بلک ــد نیس واح
ــا  ــادی ایرن ــگار اقتص ــا خبرن ــو ب ــنبه( در گفت وگ )دوش
معتقــد اســت کــه بــازار ســهام پــس از انتخابــات، رشــد 
ــت  ــف قیم ــهام از ک ــر س ــرد و اکث ــه ک ــی را تجرب خوب

ــد. ــودی کردن ــدار صع ــر م ــت ب ــه حرک ــروع ب ش

مدیر اجرایـی و دبیر شـورای هماهنگی طـرح احیا، 
فعال سـازی و توسـعه معادن کوچک مقیـاس گفت: 
مجمـوع اقدامات انجام شـده از سـال ۹۸ تاکنون به 
احیـا و فعال سـازی ۵۹۵ معـدن کوچک مقیاس در 

کشـور انجامیده است.
»سـید رضـا عظیمـی« در گفت وگـو بـا خبرنـگار 
اقتصـادی ایرنـا افـزود: طـرح احیـا، فعال سـازی و 
توسـعه معـادن کوچک مقیـاس از اواخـر سـال ۹۶ 
اجرایـی و در سـال ۹۸ به عنـوان یکـی از طرح های 

اقتصـاد مقاومتـی مطـرح شـد.
وی اظهـار داشـت: در سـال ۹۸ بـرای احیـا 
کوچک مقیـاس  معـدن   ۱۵۰ فعال سـازی  و 
برنامه ریـزی و در نهایـت ۱۴۶ معـدن فعـال  شـد؛ 
سـال گذشـته نیـز بـا اینکـه احیـا ۲۰۰ معـدن 
مبنـای کار قرار گرفـت، امـا در نهایـت ۲۵۳ معدن 
فعال سـازی و عـالوه بـر آن حمایـت و توسـعه 
۱۵ واحـد فـرآوری نیـز انجـام شـد.دبیر شـورای 
هماهنگی طـرح احیا، فعال سـازی و توسـعه معادن 
کوچک مقیـاس خاطرنشـان کرد:  برای سـال جاری 
نیـز احیـا و فعال سـازی ۲۰۰ معدن کوچـک  برنامه 
ریزی شـد، اما بـا گذشـت چهار مـاه از سـال، ۲۷۱ 
معـدن احیـا شـده کـه البتـه بخشـی از ایـن آمـار 
مربـوط بـه عملکرد سـال گذشـته اسـتان ها اسـت 
که اکنـون از طـرف سـازمان های صنعـت، معدن و 

تجـارت اسـتان ها اطالع رسـانی شـده اسـت.
وی گفـت: از ابتـدای اجـرای ایـن طـرح تاکنـون، 

سـه هزار و ۱۲۰ معـدن کوچک مقیـاس شناسـایی 
و اولویت بنـدی شـد و اقدام هـای کلینیکـی بـرای 
یک هـزار و ۵۸۹ معـدن انجـام و مشـکالت آنهـا 
احصـا شـده کـه در نهایـت بـه احیـا و فعال سـازی 
۵۹۵ معدن انجامیـده اسـت.عظیمی ادامه داد: طی 
قـراردادی با سـازمان نظام مهندسـی معدن کشـور 
و بـه منظـور حضـور قوی تر ایـن سـازمان در عرصه 
معـادن کوچک مقیاس، اطالعـات بیـش از ۲ هزار و 
۷۰۰ معدن توسـط این سـازمان تکمیل شده است.

دبیـر شـورای هماهنگـی طـرح احیـا، فعال سـازی 
و توسـعه معـادن کوچک مقیـاس یادآوری کـرد: 
نبـود مجموعه هایـی بـرای کوچینـگ )هدایـت( و 
آمـوزش اولیـه صاحبـان معـادن کوچک مقیـاس، 
یکـی از مشـکالت اساسـی اسـت کـه در بسـیاری 
موارد افـراد حتی به اطالعـات اولیه بخـش معدن و 
قوانین و مقـررات مربوطـه دسترسـی ندارند، حتی 
مواردی مشـاهده شـده که افـراد به دلیـل نقص در 
مـدارک و مسـتندات نتوانسـته اند از صنـدوق بیمه 

فعالیت هـای معدنـی تسـهیالت بگیرنـد.
مراکـز  نبـود  بـه  توجـه  بـا  اضافه کـرد:  وی 
اطالع رسـانی در بخش معدن کـه بتواننـد اقدامات 
کلینیکـی انجـام دهنـد، سـازمان نظـام مهندسـی 
معـدن را در این طرح مشـارکت دادیـم و در مرحله 
بعد به دنبال اسـتقرار یـک میز در سـازمان صنعت، 
معـدن و تجـارت اسـتان ها بـرای احصاء مشـکالت 
معـادن، تکمیـل پرونده هـا، راهنمایـی مراجعـان 

و غیـره هسـتیم.عظیمی تصریح کـرد: آمـوزش 
بایـد از جایـگاه ویـژه ای در معـادن کوچک مقیاس 
برخوردار شـود و افراد و مشـاورانی در کنار کسـانی 
کـه بـه ثبـت معـدن می پردازنـد قـرار بگیرنـد، 
تـا ضمـن رفـع مشـکالت آن معـادن، به تدریـج 
افـراد بـه سـرمایه گذاران بزرگتـر بـرای توسـعه 
فعالیت هـا معرفـی شـوند.  وی تاکیـد کـرد: طـرح 
احیا، فعال سـازی و توسـعه معـادن کوچک مقیاس 
نقطه عطفی در کمک به بخش معدن کشـور اسـت 
کـه در پـی آن توانسـتیم گزارش هـای تخصصـی 
نیازمحـور، معدن محـور و اسـتان محور از معـادن 
تهیـه کنیم.ایـن مسـوول خاطرنشـان کرد: طـرح 
یاد شـده بازوی کمکـی اصلی طـرح فعال سـازی ۶ 
هزار محـدوده و معدن راکـد و غیرفعال کشـور بوده 
کـه بـر مبنـای آن می تواند معـادن فعـال، غیرفعال 
و قابل توسـعه را به تفکیـک مناطق مختلف کشـور 

شناسـایی کـرد.
وی، یکـی از مشـکالت بخـش معـدن را نبـود آمـار 
کامـل و دقیـق بـرای تصمیم سـازی و مدیریـت 
عنـوان کـرد و افـزود: گزارش هـای تهیـه شـده از 
محـل ایـن طـرح می توانـد به ویـژه بـرای سـاخت 
واحدهـای فـرآوری بزرگ بسـیار موثـر باشـد، زیرا 
نیاز اساسـی ایـن واحدهـا مـواد اولیـه اسـت و این 
طرح، پتانسـیل های تامین مـواد اولیـه را در اختیار 
قـرار می دهـد و در حقیقـت طرحـی اساسـی برای 

تصمیم سـازی و تصمیم گیـری اسـت.

چهار طرح راهداری در منوجان به بهره برداری رسید

فعال سازی ۵۹۵ معدن کوچک مقیاس تا پایان تیرماهچرا شاخص بورس اصالح کرد؟

خوراکی ها سنگین ترین هزینه زندگی خانوارها
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شـاخص قیمت مصـرف کننـده در مـرداد ۱۴۰۰ 
نشـان می دهد کـه بـاز بیشـترین افزایـش قیمت 
در گـروه خوراکی ها بـوده. نرخ تورم کل کشـور در 
مرداد مـاه ۱۴۰۰ برابـر ۴۵.۲درصد اسـت. اما هر 
خانـواری دهک اولـی بـرای تامین هزینـه خورد و 
خوراک در مرداد همین سـال ۵۹.۱درصد نسـبت 
به مـرداد سـال قبـل هزینـه بیشـتر پرداخته.این 
در حالـی اسـت کـه درآمـد خانوارهـا متناسـب با 
ایـن تـورم و یـا حتـی خـط فقـر افزایـش نیافتـه؛ 
بـه طـوری کـه براسـاس اطالعـات بانـک مرکزی 
خانوارهای ایرانی در سـال ۹۸ نسـبت به سال ۹۰ 
حـدود ۳۴ درصـد یعنـی یک سـوم درآمد سـرانه 

خـود را از دسـت داده اند.
نـرخ تـورم خوراکی هـا ،آشـامیدنی ها و دخانیـات 
در بیـن ده دهـک درآمـدی از ۵۹.۱درصـد تـا 
۵۴.۸درصـد متغیـر اسـت. بخـش کاالهـای غیـر 
خوراکـی و خدمـات اما بـه مراتـب تـورم کمتری 
را تجربـه کـرده و در دهـک اول ۳۳.۳درصـد و در 

دهـک دهـم ۴۸.۸درصـد بوده اسـت.
در میـان افـرادی کـه در دهـک اول زندگـی مـی 
کنند  بیشـترین ضریـب اهمیـت مربوط بـه گروه 
خوراکـی هـا بـا ۴۰.۲۳ اسـت و در بیـن ۱۲ گروه 
خوراکـی هـا بیشـترین ضریـب اهمیـت بـه نان و 
غالت تعلـق گرفتـه. افـراد ثروتمند تر امـا دغدغه 
خورد و خـوراک ندارنـد. ضریب اهمیـت خوراکی 
ها در دهک دهـم  درآمدی ۱۶.۴۷بـوده و ضریب 
اهمیت کاالهـای غیر خوراکـی و خدمات ۸۲.۷۸. 
در ایـن گـروه بیشـترین وزن نیز به بخش مسـکن 

بـا ضریـب ۳۳.۶۲تعلـق گرفته.
سـهم غـذا و خوراکـی از کل هزینه های خانـوار را 
می تـوان به عنـوان شـاخصی بـرای میـزان فقر در 
نظر گرفـت. به طور کـه  افـراد فقیر و آسـیب پذیر 
سـهم بیشـتری از درآمد خـود را بـرای تامین غذا 

به عنـوان اساسـی ترین نیـاز خـرج می کننـد.
*4۰ درصـد هزینه هـای دهـک اول کرمانی 

مربـوط به خـورد و خوراک اسـت
هرچـه سـهم گـروه خـوراک و آشـامیدنی از کل 
هزینه هـا در منطقـه ای بیشـتر باشـد، می تـوان 
فـرض کـرد کـه آن منطقـه از سـطح رفاهـی 

پایین تـری برخـوردار اسـت. داده هـای شـاپرک 
نشـان می دهـد کـه سـهم هزینه هـای خـوراک از 
کل هزینه هـای خانـوار در سـال ۱۳۹۹ افزایـش 
یافتـه اسـت، به طـوری کـه سـهم خوراکی هـا و 
آشـامیدنی ها از کل هزینه هـا در سـال ۱۳۹۹ بـه 
۴/ ۲۳ درصـد رسـیده کـه نسـبت به سـال ۱۳۹۸ 
کـه ۱/ ۲۲ درصـد بـود، افزایـش داشـته و ایـن 
موضـوع نشـان دهنده کاهـش سـطح رفـاه خانوار 
اسـت.در کرمـان امـا سـهم هزینه های خـوراک و 
آشـامیدنی ها از هزینـه هـای خانـوار بـه مراتـب 
بیشـتر اسـت. بـه طوریکـه در سـال ۹۸ قریـب 
بـه ۴۰ درصـد از هزینه  هـای خانوارهـای دهـک 
اول بـه ایـن بخـش اختصـاص داشـته. در دهـک 
دهـم درآمـدی اسـتان کرمـان نیـز هزینـه خورد 
و خـوراک بـه ۱۸.۹درصـد رسـیده اسـت. بـا این 
حـال ایـن اسـتان در ردیـف اسـتان   های محـروم 

کشـور قـرار نـدارد.
*نام سه شهرستان کرمان 

در لیست محروم ترین ها
وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی در گزارشـی 
بـا اسـتفاده از داده هـای شـاپرک و پایـگاه رفـاه 

اقـدام بـه رتبـه بنـدی محـروم تریـن اسـتان ها و 
شهرسـتان ها کرده کـه براسـاس آن رتبـه کرمان 
۱۵ ارزیابـی شـده کـه در میانـه جـدول اسـت. با 
ایـن حـال نـام سـه شهرسـتان از ایـن اسـتان در 
لیست ۲۰ شهرسـتان محروم کشـور قرار گرفتند. 
از میـان ایـن ۲۰شهرسـتان ۱۱ شهرسـتان در 
حوزه سیسـتان و بلوچسـتان اند و سـه شهرسـتان 

فاریـاب، فهـرج و قلعـه گنـج در حـوزه کرمـان.
این اطالعـات امـا مربـوط به دو سـال قبل اسـت. 
سـالی کـه تـورم کشـور روی ۴۱.۲درصـد بـوده 
.در گزارشـی کـه اخیـرا وزارت تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعی منتشـر کـرده از خط فقر یـک میلیون و 
۲۵۴ هـزار تومانی برای هـر نفر در سـال ۹۹ گفته 
اسـت. درهمیـن گـزارش هـم قیـد شـده تا سـال 
۹۸ جمعیتـی بالـغ بـر ۲۶ میلیـون نفـر زیـر خط 
فقر قـرار داشـتند. بـا ایـن حـال درآمـد خانوارها 
متناسـب با نرخ تـورم و یا حتـی خط فقـر حرکت 
نکـرده؛ بـه طوریکـه براسـاس اطالعـات بانـک 
مرکـزی خانوارهای ایرانی در سـال ۹۸ نسـبت به 
سـال ۹۰ حدود ۳۴ درصـد یعنی یک سـوم درآمد 

سـرانه خـود را از دسـت داده اند.

مرضیه قاضی زاده | کاغذ وطن
گزارش 

هرچه سهم گروه خوراک و آشامیدنی از کل 
هزینه ها در منطقه ای بیشتر باشد، می توان 
فرض کرد که آن منطقه از سطح رفاهی 
پایین تری برخوردار است. داده های شاپرک 
نشان می دهد که سهم هزینه های خوراک از 
کل هزینه های خانوار در سال ۱3۹۹ افزایش 
یافته است، به طوری که سهم خوراکی ها و 
آشامیدنی ها از کل هزینه ها در سال ۱3۹۹ به 
4/ 23 درصد رسیده که نسبت به سال ۱3۹8 
که ۱/ 22 درصد بود، افزایش داشته و این 
موضوع نشان دهنده کاهش سطح رفاه خانوار 
است.در کرمان اما سهم هزینه های خوراک 
و آشامیدنی ها از هزینه های خانوار به مراتب 
بیشتر است. 
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

سریال »جزر و مد« در انتظار آنتن
تصویربرداری سریال »جزر و مد« به کارگردانی 

علی عبدالعلی زاده به پایان رسید. 
 »جزر و مد« به کارگردانی علی عبدالعلی زاده و تهیه کنندگی 

محسن توکل فرد سریالی 30 قسمتی در ژانر اجتماعی است و در 
استان خوزستان تولید شده است. 

رضا فیاضی ، نصراهلل رادش ، مهدی امینی خواه، افسانه ناصری، 
فریده دریامج، خشایار راد و... از جمله بازیگران این سریال 

تلویزیونی هستند.قصه این مجموعه متناسب با فضای جنوب 
کشور بوده و عمده داستان در جنوب کشور می گذرد.  

۱۷ نفر از مدیران و کارکنان 
دستگاه های دولتی کرمان به 

دادسرا معرفی شدند
 

اداره  کل بازرسی استان کرمان اعالم کرد: در 
راستای مبارزه با فساد از ابتدای سال 1400 

تاکنون 1۷ نفر از مدیران و کارکنان دستگاه های 
دولتی این استان به اتهام فساد مالی به دادسرا 

معرفی و بازداشت شدند.
براساس این گزارش، اتهام فساد مالی این مدیران 
و کارکنان شامل اختالس، ارتشاء و تحصیل مال 

از طریق نامشروع است.

فراخوان دوساالنه بین المللی کاغذ 
 2۰2۱ Cartasia

با هدف کشف آثار هنری نوآورانه با کاغذ منتشر شد.
مهلت: 25 دی 1400

 لینک ها و دانلودها:
Cartasia وبسایت دوساالنه بین المللی کاغذ الک پشت فراتی 

الک پشت ُفراتی )euphraticus Rafetus (گونه ای
الک پشت نرم الک از خانواده الکپشتهای سه انگشتی است. زیستگاه این الک پشت رودخانه های 

دجله و فرات و انشعابات آنها در عراق، ایران، ترکیه و سوریه است و به جهت تخریب زیستگاه، 
آلودگی و معدوم شدن توسط ماهیگیران در خطر باالی انقراض قرار دارند.این الک پشت تنها 

گونه الک پشت های سه انگشتی در ایران است و با وجود خطر باالی انقراض و کاهش جمعیت در 
فهرست گونه های مورد حمایت قرار ندارد. پراکندگی این الک پشت فقط به استان خوزستان شامل 

حوضه آبگیر دجله و فرات، هورالعظیم، تاالب شادگان، رودخانه های کارون،کرخه، دز و جراحی و 
انشعابات آنها میشود.این الک پشت در حال 
حاضر در فهرست سرخ اتحادیه بین المللی 
حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی در رده 
درمعرض خطر انقراض قرار دارد. این الک 

پشت بیشتر اوقات در زیر آب زندگی میکند 
همچنین در برخی اوقات این گونه را میتوان 
به صورت مدفون در زیر گل و الی رودخانه ها 

و ماسه ها مشاهده کرد. 

سه دقیقه در قیامت
تجربه ای نزدیک به مرگ
ناشر:شهید ابراهیم هادی

نویسنده: گروه فرهنگی شهید ابراهیم 
هادی

این کتاب روایتی است از خاطرات 
یکی از مدافعان حرم که در جریان 

عمل جراحی برای لحظاتی از دنیا می 
رود و سپس با شوک در اتاق عمل، 
دوباره به زندگی برمی گردد؛ اما در 

همین زمان کوتاه چیزهایی دیده که 
درک آن برای افراد عادی سخت است.

خبر

خبر

فراخوان

زیستمند

کتاب

ارزدیچیتال

اینفوگرافیکاخبارمعدن

عکسنوشت

ــی و صنعتــی گل گهر  شــرکت معدن
ســیرجان در اقدامــی بی ســابقه 
تصمیــم گرفتــه بــا دعــوت از 
هنرمندان برجســته مجسمه ســازی 
ســمپوزیوم  نخســتین  کشــور 
مجسمه ســازی را در شهرســتان 

ســیرجان برگــزار کنــد.
مدیــر روابــط عمومــی و امــور 
معدنــی  شــرکت  بین الملــل 
دربــاره  گهــر  گل  صنعتــی  و 
ــک  ــوان ی ــه عن ــر ب ــه گل گه اینک
شــرکت معدنــی و صنعتــی بــا 
چــه هدفــی بــرای برگــزاری 
ــدام  ــازی اق ــمپوزیوم مجسمه س س
کــرد گفــت:در راســتای تحقــق 
اهــداف فرهنگی-هنــری و ایفــای 
ــی  مســئولیت های فرهنگی-اجتماع
شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر 
و طبــق برنامه  ریزی هــای قبلــی 
ــال ۱۴۰۰  ــرای س ــه ب ــی ک و اهداف
ــه تاکیــد  ــا ب ــود و بن تنظیــم شــده ب
مدیرعامــل محتــرم شــرکت گل 
کــه  عتیقــی  مهنــدس  گهــر 
همــواره حامــی تحقــق اهــداف 
فرهنگــی و اجتماعــی شــرکت در 

قالــب مســئولیت های فرهنگــی 
اولیــن  هســتند،  اجتماعــی  و 
دوره ســمپوزیوم مجسمه ســازی 
گل گهــر بــا همــکاری جمعــی از 
در  مجسمه ســازی  هنرمنــدان 
ــزی  ــیرجان برنامه ری ــور و در س کش
شــد. ابــوذر حلوایــی پــور بیــان کرد: 
ــه اول  ــش در وهل ــداد هدف ــن روی ای
ــدان  ــای هنرمن ــه پ ــت ک ــن اس ای
ــد و  ــاز کن ــیرجان ب ــه س ــزرگ را ب ب
ــرای  ــی ب ــه متفاوت ــاءالله تجرب انش
هنرمنــدان ســیرجانی و مــردم 
ســیرجان باشــد. امیــدوارم ایــن 
اقــدام بــا توجــه بــه اینکــه نوپاســت 

در ســیرجان ادامــه یابــد.
او مــی گویــد یکــی از اهــداف مهمی 
کــه در ایــن رویــداد پی گیــری 
می کنیــم ایــن اســت کــه هنــر 
مجسمه ســازی را در ســیرجان 
گســترش بدهیــم تــا هنرمنــدان 
ســیرجانی در کنــار ایــن رویــداد 
هــم تجربــه کافــی را بــه دســت 
بیاورند هــم اســتفاده الزم را داشــته 

باشــند.
مدیــر روابــط عمومــی و امــور 

و  معدنــی  شــرکت  بین الملــل 
صنعتــی گل گهــر دربــاره اینکــه 
چــه اصــول و سیاســت هایی را در 
ــمپوزیوم در  ــتین س ــزاری نخس برگ
ــح  ــه توضی ــرار گرفت ــتور کار ق دس
ــرکت  ــری ش ــدو تصمیم گی داد:از ب
گل گهــر در خصــوص برگــزاری 
ایــن ســمپوزیوم تــالش کردیــم 
ــود  ــت ش ــتانداردهای الزم رعای اس
و کارهــا بــه صــورت اصولــی و 
ــا اســتفاده از مشــاوران  حرفــه ای و ب
ــه  ــن زمین ــوی در ای ــدان ق و هنرمن
پیــش بــرود و امیــدوارم تاکنــون 
اصــول و پروتکل هــای فنــی و 
ــیم.  ــرده باش ــت ک ــه ای را رعای حرف
او ادامــه داد: یکــی از مهم تریــن 
ــن  ــزاری ای ــا در برگ سیاســت های م
رویــداد پایه ریــزی و تــداوم ایــن 
ــوده اســت.  کار در ســالهای آینــده ب
امیدواریــم چــه در حــوزه نیروهــای 
ســتادی چــه در حــوزه مســائل 
عملیاتــی چــه در زمینــه فضــا، 
امکانــات و مــواد مــورد اســتفاده 
بــه صــورت حرفــه ای عمــل کنیــم./ 

ــوالد ــدن و ف ــام آوران مع پی

ساحل خلیج فارس
  زیر چرخ خودروها

جوالن خودروها در ساحل سورو بندرعباس عالوه 
بر ایجاد مشکالت زیست محیطی خطرات دیگری 

از جمله ایجاد تصادف، فرو رفتن ماشین ها در 
ماسه های ساحل نیز وجود دارد

عکس: ایرنا

رنا
: ای

بع
من

میخواهیم هنر مجسمه سازی را در سیرجان گسترش دهیم

آغاز برداشت پسته از باغ های استان کرمان
خبر

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: برداشت پسته از ۲۱۲ هزار هکتار از باغ های 
پسته استان کرمان آغاز شده است. مهدی لطفعلی زاده مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان 
کرمان با اشاره به آغاز برداشت پسته از باغ های پسته استان، گفت: برداشت پسته از شهریور آغاز شده 
است و تا اواخر مهرماه در استان ادامه دارد.او سطح زیر کشت پسته استان کرمان را ۲۱۲ هزار هکتار 
عنوان کرد.لطفعلی زاده تصریح کرد: شهرستان رفسنجان با حدود ۶۳ هزار هکتار بیشترین سطح 
زیر کشت پسته استان را دارد.او با اشاره به اینکه تعداد بهره بر داران پسته استان بالغ بر ۱۵۰ هزارنفر و 
اشتغالزایی غیر مستقیم این محصول بیش از یک میلیون نفر است، افزود: از نظر ارزش اقتصادی، پسته 
به عنوان یک محصول استراتژیک جایگاه خاصی را در بین تولیدات باغی و سایر محصوالت کشاورزی 

دارد.لطفعلی زاده بیان کرد: این محصول از نظر سطح زیر کشت، مقام اول کشوری را داراست.
او گفت: محصول پسته استان کرمان به علت وقوع حوادث غیر مترقبه از قبیل سرمازدگی، تگرگ، 
گرمازدگی، نوسانات دمایی، طوفان و .. در مناطق مختلف هرساله دچار خسارات می شود که با توجه 
به شرایط آب و هوایی مناطق پسته خیز این خسارات دارای درجات متفاوتی از نظر شدت بوده است 

و پیش بینی می  شود طی امسال ۶۰ هزارتن پسته از باغ های استان برداشت شود.
مدیرباغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان افزود: بیشترین ارقام برداشت در استان کرمان 

فندوقی، احمدآقایی، اکبری، کله قوچی و … است.

قیمت خودروهای داخلی در بازار
قیمتبازارنامخودرو

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومانپژو ۲۰۰۸  

۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰تومان۲۰۶  ، تیپ ۲

۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۰۷ ، دنده ای

۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۰۷ صندوقدار 

۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومانGLX ، ۴۰۵ دوگانه سوز

LX ، ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانپارس

۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانپارس ساده

۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ توماندنا معمولی

۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ توماندنا پالس ، اتوماتیک توربو

 LX ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومانرانا

۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومانرانا پالس

E۲ ،  ۹۰۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانتندر

۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانسمند EF۷ ، LX دوگانه سوز

۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومانسمند سورن ، پالس

آگهیاستخدامدراستانکرمان

موقعیت شغلی: اپراتور خط کستر
شرایط احراز: 
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
دارای سابقه کار مرتبط

خوابگاه دارای امکانات رفاهی
حقوق قانونی

حق مسئولیت و اضافه کاری
  متقاضیان واجد شرایط  رزومه خود را به ایمیل یا واتس اپ 

زیر ارسال نمایند.
لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.

اطالعات تماس: واتساپ ۰۹۱۴۴۱۴۵۷۹۵
sinakarvan@gmail.com ایمیل

موقعیت شغلی: 
کارشناس کنترل پروژه 

شرایط احراز:
جنسیت: خانم، آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع

با سابقه بیش از ۱۵ سال،مقیم و ساکن شهر کرمان
  

متقاضیان واجد شرایط  رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال 
نمایند.

cv.kerman.en@gmail.com ایمیل

موقعیت شغلی: انباردار 
شرایط احراز جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
جهت کار در انبار ابزار آالت صنعتی

سن حداکثر 3۵ سال
با حداقل سه سال سابقه کار مفید

Excel آشنا به اصول انبارداری، آشنا به
مزایا:حقوق-پاداش-بیمه تامین اجتماعی

بیمه تکمیلی
اطالعات تماس
موبایل ۰۹۱۰33۱۹73۰
واتساپ ۰۹۱۰33۱۹73۰

 استخدام در یک شرکت مهندسین استخدام صنایع تولیدی رزن صاف
مشاور در کرمان

Ronix استخدام 

eghtesadnegar از صفحه eghtesadonline از صفحه 

  اینستاگرام  اینستاگرام 
         در توییتر چه می گویند؟


